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                             CRITERII DE SELECTIE 

Stabilit de GAL Muscel
European 

Nr. 

crt 

CRITERII DE SELECȚIE CONFORM MĂSURII DIN PNDR – 112 
„Instalarea tinerilor fermieri”  

 

  PUNCTAJ MAXIM CRITERII PNDR M112  15 

S 1 Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul 
completeaza sectiunea specifica „Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a 
Cererii de Finantare, din care va trebui sa rezulte ca exploatatia agricola 
detinuta are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 8 UDE. 

NU SE PUNCTEAZĂ, DEOARECE CORESPUNDE CU C.S.L. NR. 3 

 

S 2  

Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o 
zona defavorizata. 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se verifica daca 
întreaga exploatatie agricola este situata în: 

- zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ 

Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata în anexa la Ghidul 
Solicitantului; 

- alte zone cu handicap natural decât zona montana conform Listei Unitatilor 
Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ 

defavorizate/ Listei localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale 

 

 

 

 

 

 



Specifice prezentate în anexa la Ghidul Solicitantului. 

NU SE PUNCTEAZĂ, DEOARECE INTREG TERITORIUL GAL SE 
REGASESTE IN ZONA MONTANA DEFAVORIZATA 

S 3 Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 
Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca, detine în 
proprietate întreaga exploatatie: 

- documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol 
autentificate de notar, conform legislatiei în vigoare; 

- documente care atesta dreptul real principal de proprietate al cladirilor din 
exploatatie; 

- extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA din care sa 
rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si 
data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploatatiei, însotit de 
formular emis ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 

Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 
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S 4 Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform 
legislatiei în vigoare*) 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 

Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este 

membru al uneia din urmatoarele forme asociative, cu conditia ca solicitantul 
sa faca parte dintr-o asociatie în domeniul proiectului: 

- grupuri de producatori recunoscute în conformitate Ordonanta Guvernului 
nr.37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, 
pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- grupuri si organizatii de producatori în sectorul fructe si legume recunoscute 

conform Hotarârii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin 

financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



producatori în sectorul fructe si legume; 

- societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005; 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- organizatii de îmbunatatiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- membrii ai unei asociatii care este membra în Organizatii Interprofesionale 

pentru Produsele Agroalimentare – OIPA. 

Formele asociative pot fi constituite si recunoscute la nivel local, judetean si 

national. 

*Se va acorda punctaj numai daca sunt atasate documentele descrise în Cap. 

4.1. Documente necesare întocmirii Cererii de finantare, punctul 12.1. 

NU SE PUNCTEAZĂ, DEOARECE CORESPUNDE CU C.S.L. NR. 2 

S 5 Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la 

Cererea de Finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat 

Masura 214 „Plati de Agro–mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul si-
a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro–mediu pentru o perioada de 

cinci ani de la data semnarii angajamentului. 

Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu: 

1. Pajisti cu înalta valoare naturala 

2. Practici agricole traditionale 

3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot 

4. Culturi verzi 

5. Agricultura ecologica 

 

 

10 



6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gâsca cu gât rosu 

(Branta ruficolis). 

CRITERII DE SELECTIE LOCALA 

PUNCTAJE MAXIME PENTRU CRITERIILE DE SELECȚIE LOCALĂ                   85     

S1 GAL Proiecte care includ investitii pentru protectia mediului  

Cu titlu exemplificativ: 

- proiecte care  prevad, printre altele, și spații pentru colectarea și 
reciclarea deșeurilor sau activități de plantare de arbori, care să 
atenueze impactul viitoarei activități asupra mediului, etc 

- proiectele care promovează utilizarea energiilor regenerabile. 
Materia primă folosită  pentru obținerea energiei regenerabile 
trebuie să provină din ferma proprie iar energia obținută, inclusiv 
din alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse 
de același tip) TREBUIE SA FIE FOLOSITA EXCLUSIV în 
cadrul fermei. 
 
-proiecte prin care sunt achizitionate utilaje certificate ca 
nepoluante sau utilaje achizitionate direct prin proiect sau puse la 
dispozitie de beneficiar in cadrul proiectului prin care sunt 
valorificate deseurile rezultate din activitatea de baza pentru care 
se solicita finantarea. 

Justificarea acestui criteriu va fi tratata separat in cadrul unui 
capitol in SF/MJ denumit “Masuri intreprinse pentru protejarea 
mediului”, maxim 1 pagina. 

Dupa caz , se pot atasa documente justificative de genul : 

-certificat de la producatorul utilajului prin care se atesta faptul ca 
utilajul respectiv are norme reduse de poluare/consum energetic 

-Precontracte din care sa reiasa ca deseurile rezultate vor fi 
reintroduse in circuitul economic/transformate in materii prime 
pentru alte produse . 

(50 dacă DA, 0 dacă NU) 
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 S2 GAL Beneficiari constituiți ca formă asociativă sau membrii ai unei 
forme asociative, recunoscute conform legislației naționale in 
vigoare 

Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul 
ataseaza la cererea de finantare documente prin care sa 
demonstreze ca acesta este: 

 membru al uneia din urmatoarele forme asociative: 
- grup de producători, constituit conform OG nr. 37/2005, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 
1/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
- cooperativă  agricolă,  constituită  conform  Legii  nr.  
566/2004,  cu  modificările și completările ulterioare; 
- membrii ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei 
organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA. 
sau, 

 Solicitantul este constituit ca formă asociativă potrivit 
următoarelor reglementări: 

- societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu 
modificările şi completările ulterioare sau  
- întreprindere familială constituită conform OUG nr. 44/ 2008, 
cu modificarile şi completarile ulterioare; care aplică în nume 
propriu. 
(10 dacă DA, 0 dacă NU) 
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 S3 GAL Exploatații agricole de semi-subzistență 
Sunt   exploatatiile   care   produc,   în   principal,   pentru  
consumul   propriu,   dar care comercializează și o parte din 
producţia realizată. Dimensiunea economică a exploataţiilor de 
semi‐subzistenţă poate varia între 2 și 8 UDE. 
Calculul   aferent  UDE,  se  va  prezenta  în  Studiul  de  
fezabilitate/Memoriul  justificativ. Elementele de calcul sunt 
prezentate în Ghidul Solicitantului. 
Categoriile de solicitanţi care pot primi punctaj la acest criteriu 
de selecţie sunt: 
      - Persoana fizică 
      - Persoana  fizică  autorizată  înfiinţată  în  baza  OUG  nr.  
44/16  aprilie  2008,  cu modificările și completările ulterioare; 
      - Întreprindere   individuală   înfiinţată   în   baza   OUG   nr.  
44/16   aprilie   2008,  cu modificările și completările ulterioare; 
(10 dacă DA, 0 dacă NU) 
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 S4 GAL Exploatații vegetale și de creștere a animalelor in sistem 
ecologic 

 



Solicitanţii trebuie să ataşeze la Cererea de Finanţare documente 
prin care demonstrează ca exploataţia este înregistrată în sistemul 
de producţie   ecologică (perioada de conversie/certificată). De 
asemenea, trebuie să descrie în Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
Justificativ situatia în care se găseşte. 
Pentru proiectele care prevăd producţie în sistem ecologic 
punctajul se acordă în funcţie de ponderea suprafeţei/ suprafaţa 
totală. 
(Maxim 5 dacă DA, 0 dacă NU) 

 

 

Maxim 5 

 S5 GAL Proiectele care crează locuri de muncă la nivelul teritoriului 
Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, cât şi pentru 
microîntreprinderile în funcţiune, punctarea acestui criteriu se va 
face prin crearea cel puţin a unui loc de muncă raportat la 35.000 
euro. 

Formula: 

 dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă 
nou create <= 35.000 Euro, proiectul primeşte punctaj, 

 dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă 
nou create > 35.000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din 
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ  

(5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 
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 S6 GAL Proiectele care valorifică materie primă/produse locale 

Proiecte care prevăd în faza de implementare și/sau derulare 
valorificarea materilor prime locale, prevăzute în planul de 
dezvoltare locală. 

Aceste materii prime sunt: piatră, lemn, lână, fructe.  

Se punctează dacă proiectul prevede prelucrarea în formă brută a 
materiilor prime locale sau din formă brută către produs finit și se 
obține valoare adăugată. 

Întreprinderile deja existente trebuie să aibă înregistrat la 
Registrul comerțului ca activitate principală sau secundară, 
exploatarea și/sau  prelucrarea unei dintre materiile prime 
specificate mai sus.  

Cele care nu au înregistrată una dintre aceste activități , trebuie să 
se oblige la completarea obiectului/obiectelor de activitate cu 
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prelucrarea materiei prime specifice proiectului depus. 

În cazul în care, în cadrul SF/MJ , proiectul prevede 
valorificarea materiilor prime locale, solicitantul trebuie să 
completeze o declarație pe proprie răspundere. Declarația pe 
propria răspundere trebuie să conțină obligația solicitantului 
de a cumpăra materii prime locale numai de la furnizori care 
exploatează aceste resurse în arealul GAL și care dețin 
autorizații/certificate(valabile)  de exploatare/producție 
eliberate de organele abilitate. 

Modelul de formular,pentru declarația pe propira răsundere, 
va fi pus la dispoziție de GAL ! 

( 3 dacă DA, 0 dacă NU) 

 S7 GAL Proiectele care crează parteneriate public-privat la nivelul 
teritoriului 

Proiectele să fie realizate în baza Legii 178/2010 a parteneriatului  
public-privat. 

( 2 dacă DA, 0 dacă NU) 

2 

TOTAL 1 si 2  100puncte 


